
תרבות 
אביב - קיץ 2020באווירה אחרת

נוה
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מופעים קרובים

מופע "חורף חם בקתדרה"
מיכה שטרית - מופע דואו אקוסטי  

יום ב', 17.2.20 בשעה 20:00 

מיכה שטרית ורון בונקר שעל הגיטרות מצליחים לרגש ולהגיש את השירים והסיפורים מכל תקופות העשייה 
של מיכה שטרית. 

יותר ממני", "על קו  "מי אוהב אותך   - החל מלהקת "החברים של נטאשה", להיטים שכתב לאמנים אחרים 
הזינוק", "שמחות קטנות", "מיליוני אנשים לבד", "בגללך", "רק בגלל הרוח", ושירים מתוך אלבומי הסולו.

מחיר כרטיס 75 ₪ כולל כוס בירה / יין
www.migvanim.com  :"כרטיסים באתר "מגוונים

"עוד שיר אחר" 
פס קול ישראלי

מופע מגמת המוסיקה תיכון אלון והקונסרבטוריון

יום ג' 26.5.20 בשעה 20:00
בקתדרה על הדשא

הכניסה חופשית 

תושבים ומשתתפים יקרים,

עם בוא האביב, המביא עמו התחדשות ופריחה, אנו מזמינים אתכם לקחת רגע לעצמכם, להתפתחות וללמידה, 
ולהגיע אלינו לאחת מהסדרות החדשות שלנו.

בסמסטר הקרוב התחדשנו בסדרת סיורי אמנות מרחיבי אופקים, סדרת מדע עם חוקרים מובילים, וסדרה 
פילוסופית על חידות החיים עם המרצה אירי ריקין, כל אלו לצד סדרות עם המרצים הוותיקים והאהובים.  

באמנות  בפוסטמודרניזם  שתעסוק  סדרה  ומרעננות;  קצרות  קיץ  לסדרות  גם  אתכם  מזמינים  אנו  השנה, 
בשלוש גישות שונות ומעניינות, וסדרה נוספת שתשלב בין הרצאות וסרטים מעולם התרבויות המרתק.

ולאוהבי המוזיקה, נשמח לראותכם גם במופע החורף שלנו, ובסדרת מופעי הקיץ "קתדרה על הבר" שתפורסם 
בהמשך.

בברכת סמסטר אביב מוצלח,
שלכם,

ריקי יאיר
מנהלת הקתדרה 
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אמנות

משכן לאמנות עין חרוד

חיים  עירומה:  "נפש  בתערוכה  ביקור 
סוטין והאמנות הישראלית"

יום ה', 27.2.20

מוזיאון ישראל

וטולוז  רודן  "אוגוסט  בתערוכה  ביקור 
לוטרק אשפי ההבעה"

מסוף  שפעלו  הדגולים  הצרפתים  האמנים  שני 
המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20: אוגוסט רודן 
הצטלבו  השניים  שבילי  לוטרק.  טולוז  דה  ואנרי 
את  מפגישה  והתערוכה  שלהם  הקריירה  בשיא 
שני האמנים שוב, מחברת את עבודותיהם ומנגידה 
ביניהן סביב דמויות מפתח בחיי התרבות הפריזאית. 
המוזיאון  אוסף  על  בעיקר  מתבססת  התערוכה 
לוטרק  טולוז  מאת  הדפסים  של  עשיר  מבחר  ובה 

ופסלים של רודן.

השרון,  רמת  מהקתדרה  הסעה  כולל  הסיור  יום 
חופשי  סיור  זמן  בתערוכה,  מקצועית  הדרכה 
למעוניינים  חופשי  וזמן  המוזיאון,  בתערוכות 

במסעדת המוזיאון "מודרן".

במשכן  בישראל,  תוצג  שנה  חמישים  מזה  לראשונה 
סוטין,  חיים  של  מציוריו  תערוכה  עין-חרוד,  לאמנות 
אחד החשובים והמשפיעים בציירי המאה ה-20. ציוריו 
המוזיאונים  במיטב  קבוע  באופן  מוצגים  סוטין  של 

בעולם ותערוכותיו זוכות לפופולריות גדולה. 
עבודות של  בתערוכה  יוצגו  סוטין  ציוריו של  לצד 
 - מיצירתו  שהושפעו  ישראלים,  אמנים  כארבעים 
ביניהם; אביבה אורי, ציבי גבע, ארם גרשוני, משה 
גרשוני, יונתן הירשפלד, מרדכי לבנון, אורי ליפשיץ, 
פרנקל,  יצחק  ניקל,  לאה  נאמן,  מיכל  מוקדי,  משה 
משה קסטל, יחזקאל שטרייכמן, מנחם שמי, מיכל 

שמיר, יגאל תומרקין.

השרון,  רמת  מהקתדרה  הסעה  כולל  הסיור  יום 
הדרכה מקצועית בתערוכה, וזמן חופשי למעוניינים 

ב"קפה ביקלס" בחצר המוזיאון.

סיור כנסיות בנצרת

בהנחיית ד"ר עינת סגל
מרצה לתולדות האמנות. חוקרת אמנות ימי 

הביניים באירופה ואמנות נוצרית

הסיור בעיר נצרת נושא עמו ניחוחות, מראות וטעמים 
באווירה רב תרבותית המשלבת בין מזרח למערב ובין 
קודש לחול. נצרת נתפשת כאחד המקומות הקדושים 
במספר  יתמקד  בעיר  סיורנו  הנוצרי.  בעולם  ביותר 
אתרים שיסייעו להבין את חשיבותה של העיר בעבר 

ובהווה ואת מקור קדושתה לנצרות. 
ה-20,  המאה  בת  הקתולית  הבשורה  בכנסיית  נבקר 
נעמוד על מאפייניה וסגנונה המודרני הייחודי. נצעד 
אל מערת הבשורה, נמשיך אל עבר כנסיית הבשורה 
צרפתית  ניאו-גותית  בכנסייה  ונסיים  האורתודוכסית 
נוף  נשקף  וממנה  הנער  לישו  המוקדשת  יפיפייה 

פנורמי מרהיב של העיר.
 

יום הסיור כולל הסעה מהקתדרה רמת השרון, סיור 
אמנות מודרך, וזמן חופשי בשוק נצרת.

סיורי
אמנות

סדרת סיורי אמנות חדשה, בת 
שלושה מפגשים מודרכים אל 

מוקדי האמנות המעניינים בארץ.

יום ה', שעת יציאה: 9:00, שעת חזרה משוערת: 16:00 
x ₪ 150 3 תשלומים | סה"כ 450 ₪ 

יום ה', 21.5.20יום ה', 19.3.20
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מרצה: אירי ריקין
מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי

דמותו 
העכשווית
של המין 

האנושי

פילוסופיה

יום ב' 18:00 - 19:30
6.7.20 / 22.6.20 / 25.5.20 / 23.3.20
x ₪ 110 3 תשלומים | סה"כ 330 ₪ 

את  להבין  המנסה  היחיד  היצור  הוא  האדם 
פשר קיומו. הצלחנו אמנם לכפוף את הטבע 
באמת  הגדולות  לשאלות  אך  למרותנו, 

אנחנו עדיין מחפשים תשובה.

על פלאי הדמיון האנושי
איך הפך אותנו הדמיון האנושי לנזרי הבריאה: החיה 
על  לחשוב  שיכולה  עוד;  רוצה  שתמיד  היחידה 
קיימים במציאות; שמבקעת אטומים,  דברים שלא 

מפצחת קודים גנטיים ומחברת  שירים.

האם יש לנו נפש או רוח?
מהו האדם? האם רק סך כל חומרי הגלם ממנו עשוי 
גופו, כפי שטוענים חסידי המטריאליזם והמדע, או 
שיש בו גם ניצוץ של נפש, רוח או נשמה א-חומריים. 

קווים לדמותו העכשווית של המין האנושי
שאנו  כפי  תבוניים  יצורים  באמת  אנחנו  האם 
כפי  משתפרים  אכן  חיינו  האם  להיות?  מתיימרים 
אף  מדהים  כשהכל  דווקא  ולמה  מקווים,  שאנחנו 

אחד לא מאושר. 

האם יש לנו רצון חופשי?
הם  לרע,  טוב  בין  להבדיל  ויכולת  חופשית  בחירה 
המשפט  מערכת  כל  מתבססת  עליה  התשתית 
באמת  אנו  האם  האנושית.  בחברה  והענישה 
של  מריונטות  אנחנו  אולי  או  מעשינו,  את  בוחרים 
דטרמיניסטיות,  נסיבות  מיני  ושאר  ביולוגיה  גורל, 

שמבטלות את אחריותנו המוסרית?
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למה מבט )קוונטי( על הקנקן מראה 
את מה שיש בו?

מרצה: ד״ר נורית אברהם
ד"ר לפיזיקה במכון ויצמן למדע

איך הפיזיקה הקוונטית ממלאת תפקיד בחיי היום 
מפתיעות,  קוונטיות  תופעות  כמה  ישנן  שלנו?  יום 
ואפילו  נתקלים  לא  שאנו  יום  שאין  שנראה 
על  נדבר  שלנו.  יום  היום  בחיי  בהן  "משתמשים" 
המאפשר  סורק,  מנהור  מיקרוסקופ  של  נפלאותיו 
לנו "לראות" אטומים, להזיז אותם, ואף לסדר אותם 
ונקנח  אטומים  של  לגו  כמו  ממש  זעירים  במבנים 
תכונות  בעלי  חדשים  קוונטיים  חומרים  על  במבט 

מרתקות.

השפעות אסטרונומיות על אקלים 
כדור הארץ

מרצה: אילן מנוליס
אסטרונום, מנהל מצפה הכוכבים 

במכון ויצמן למדע

השמש  על-פני  הפעילות  בין  קשר  יש  האם 
התנאים  בין  הקשר  מה  הארץ?  כדור  להתחממות 
הנוראיים השוררים על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה 
אצלנו? להיכן נעלמו המים שהיו פעם על-פני כוכב 
האדם  של  תרומתו  באמת  ומהי  מאדים?  הלכת 

לתהליך ההתחממות הגלובלית?

צייד ניוטרינים בקוטב הדרומי

מרצה: ד"ר הגר לנדסמן
מדענית ישראלית העוסקת בתחום 

האסטרופיזיקה של הנייטרונים, מכון 
ויצמן למדע

שטח  גבי  על  הדרומי,  לקוטב  מתחת  עמוק 
הגדול  הטלסקופ  קבור  מרובע,   ק"מ  של 
באמצעותו  אייס-קיוב,  הנקרא  בעולם 
חלקיק  בעזרת  היקום  על  צופים  מדענים 
תכונותיו  בזכות  החמקמק.  הנויטרינו 
המיוחדות של הנויטרינו מאפשר אייס-קיוב 
התבוננות בדרך חדשה ומלהיבה על היקום, 
לטלסקופים  נגיש  שאינו  מידע  ואיסוף 
נויטרינים  מהם  נשמע  בהרצאה  "רגילים". 
פעולת  עקרון  לאסטרופיזיקה,  וחשיבותם 
אנטארקטיקה  על  בנייתו,  ואופן  אייס-קיוב 

והקוטב הדרומי ואופי העבודה שם.

אפקט הפרפר - איך משק כנפי הפרפר 
בברזיל יכול לגרום לסופת טורנדו 

בטקסס?

מרצה: פרופ' עילם גרוס
פיזיקאי, פרופסור מן המניין במחלקה לפיזיקת 

חלקיקים במכון ויצמן למדע

לפני כחמישים שנה גילה המטאורולוג אדוארד לורנץ 
יכולים לשנות  ששינויים מזעריים בתנאי מזג האוויר 
את התחזית באופן קיצוני. בלי כל כוונה תחילה הוא 
חולל רעידת אדמה בתפישת הפיסיקה הקלאסית של 
ואפקט  הכאוס,  למדע  היסודות  את  יוצק  הוא  ניוטון. 
בעולם  רק  ולא  לאייקון  הופך  מגלה  שהוא  הפרפר 
המדע.  ֵאֵפְקט ַהַפְּרַפּר הוא ביטוי מתחום תורת הכאוס 
הממחיש מצב שלפיו שינויים קטנים בתנאי ההתחלה 
של מערכת דינאמית עשויים לגרום לשינויים גדולים 

בהתנהגות המערכת לטווח ארוך. 

מדע

פרפרי מדע
סוגיות במדע העכשווי

יום ד' 18:00 - 19:30
17.6.20 / 20.5.20 / 1.4.20 / 4.3.20

x ₪ 120 3 תשלומים | סה"כ 360 ₪ 
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גיבורי הקורס הם בורחס - הסופר המשפיע 
 - מגריט  קפקא(,  )לצד  המאה  של  ביותר 
הציור,  בד  אל  הפרדוקסים  את  שהזריק 
מבשריהם כגון לואיס קרול, ויורשיהם, כגון 
גבריאל גרסיה מרקז - וכל זאת ברקע תוסס 

של פילוסופיות קלאסיות ועכשוויות.

בעת  הפלאות",  בארץ  "אליס  של  השמיני  בפרק 
משחק הקרוקט, נקלעת גיבורת הסיפור למצב בלתי 
השערים  בורח,  קיפוד(  )שהוא  הכדור  בעליל:  נוח 
דרך  אין  ובקיצור,  להתמתח,  קמים  המלכה(  )חיילי 
בזמננו  כללי-המשחק.  שהתפוגגו  להמשיך מאחר 
הכתירה  ה-19  במאה  "אבסורד".  זו  תובנה  נקראת 

לואיס קרול בתווית הפשוטה יותר - "נונסנס".

מרצה: ד"ר הנרי אונגר

הקיום 
כפרדוקס 

אנרכיסטי -
בורחס, מגריט 

ולואיס קרול

רב-תחומי

יום ג' 18:00 - 19:30
5.5.20 / 21.4.20 / 31.3.20 / 24.3.20 / 17.3.20 / 3.3.20
23.6.20 / 16.6.20 / 9.6.20 / 2.6.20 / 19.5.20 / 12.5.20

x ₪ 200 4 תשלומים | סה"כ 800 ₪ 

במוקדי הקורס:

מה אמר הצב לאכילס? ביקור בעולם הפלאות 	 
של לואיס קרול

תעתועי המוח של מגריט: כניסה ציורית 	 
לעולמות הנונסנס

מה הסיכוי שלכם לזכות בפיס? בורחס 	 
והלוגיקה של מקריות 

ומה היה קורה אילולא היינו עשויים חומר? 	 
האלטרנטיבה של בורחס

ויטגנשטיין קורע את מפות החשיבה: "הציד על 	 
הסנרק" )לואיס קרול, 1871(

האם יצליח בורחס לכתוב מחדש את "דון 	 
קיחוטה"?

בורחס: אלוהותו של  הנוצרי, או משיח שקר?	 
מבט חוזר אל "מאה שנים של בדידות" )גבריאל 	 

גרסיה מרקז(
סיום בורחסיאני ב"חורבות מעגליות": האם 	 

הקורס הזה ממשי?
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פירוט המפגשים:

 שיטוט מוזיקלי בין גשרים וכיכרות בפריז	 
סיור בין גשרי העיר, כיכרותיה המפורסמות 

והשירים והסיפורים שמאחוריהם

 ההיסטוריה המוזיקלית של פריז	 
כיצד הפכה פריז מכפר דייגים גאלי לאחת מבירות 

העולם: דרך ימי הביניים, הרנסנס, המהפכה 
הצרפתית, שלטונם של שני הנפוליאונים וחמש 

הרפובליקות

 שיטוט מוזיקלי בפריז בעקבות רחובות ושדרות	 
סיפורי הרחובות והשדרות המופיעים בשנסונים 

הצרפתים המוכרים והאהובים

נקודות ציון פריזאיות בחייהם של השנסוניירים 	 
 הגדולים

היכן נולדו, התגוררו, הופיעו ובילו גדולי השנסון 

לעיר  המוקדשת  הרצאות  סדרת 
של  ומקורית  שונה  בזווית  האורות 

השנסון הצרפתי.

מקומות  של  עשיר  מגוון  יקיף  מפגש  כל 
בתי  וכיכרות,  )גשרים  משותף  מכנה  בעלי 
קפה, קברטים, רחובות, בתי קברות ותחנות 
אליהם  הקשורים  בשנסונים  ויעוטר  מטרו( 
העיר.  של  בהיסטוריה  השונות  ולתקופות 
חדש  אור  ישפכו  אלה  מוזיקליים  סיורים 
בפנינו  יחשפו  בפריז,  מוכרים  מקומות  על 
חוויה  לנו  ויספקו  בעיר  נסתרות  פינות 

אינטלקטואלית מקורית ומרגשת.

המפגשים ילוו במגוון עשיר של שירים, קטעי 
תעודה,  סרטי  וקטעי  הופעות  צילומי  סרטים, 

כולם מתורגמים לעברית.

הצרפתי:  אדית פיאף, שארל אזנאבור, ברברה, 
ז'ורז' ברסאנס, דלידה ואחרים

 בילוי וחיי לילה בעיר האורות	 
מפגש מעורר חושים על חיי הלילה, תרבות בתי 
הקפה, המסעדות, הברים ובילויים אחרים בפריז 

וכיצד כל אלה משתקפים בשנסונים

 סיור מוזיקלי בבתי הקברות המפורסמים של פריז	 
שירים העוסקים בבתי הקברות של פריז )פר 
לשז, מונטפארנס ומונמארטר( ובמפורסמים 

הקבורים בהם

 שנסונים על תחנות מטרו בפריז	 
נרד אל תחנות מיוחדות ברשת המטרו הסבוכה 

של פריז ונראה כיצד הן מוצגות בשנסונים 
הצרפתים

תרבות ואמנות

יום ד' 10:30 – 12:00
24.6.20 / 17.6.20 / 3.6.20 / 20.5.20 / 6.5.20 / 22.4.20 / 25.3.20

x ₪ 120 4 תשלומים | סה"כ 480 ₪ 

מרצה: ד"ר אביב אמית
בלשן וחוקר תרבות צרפת באוניברסיטת ת"א, 

בעל תואר Ph.D מאוניברסיטת סורבון

פריז 
בעקבות 

השנסונים
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המוסיקה  של  המפוארת  ההיסטוריה  בכל 
את  ומגדיר  המזוהה  הרכב  אין  הקלאסית 
התזמורת  מאשר  יותר  הקלאסית  החוויה 
ז'אנר המאפיין את  וגווניה  ואין  לצורותיה 

התזמורת יותר מזה של הסימפוניה.
הגדולות   והיצירות  ההיסטוריה  על  נעמוד 
בכל  המושלם  האנושי  לאנסמבל  שנכתבו 

הזמנים.

ואלה תולדות: מאפייני התזמורת מימי הבארוק 	 
ועד לימינו

היידן: הסימפוניות התוכניתיות: 'הפרידה', 	 
'השעון'

מוצארט: הטרילוגיה האחרונה: 39,40,41	 

בטהובן: הסימפוניות הפחות מוכרות: הרביעית 	 
והשמינית

הסימפוניה בראי הרומנטיקנים הגרמנים: 	 
ממנדלסון, שומאן וברהמס ועד ברוקנר ומהלר

בין מזרח ומערב: הסימפוניה הסלאבית אצל 	 
דבוז'אק צ'ייקובסקי ושוסטקוביץ'

האוברטורות הגדולות: מבטהובן ועד ואגנר	 

תזמורת בזעיר אנפין: היצירות הקסומות 	 
לתזמורת קאמרית

 קונצ'רטו לתזמורת במאה ה-20: מבארטוק 	 
ועד בריטן

שתיקת התזמורת: רסיטל לפסנתר לסיום השנה 	 

מוסיקה

יום ה' 11:15 – 12:45
18.6.20 / 11.6.20 / 21.5.20 / 14.5.20 / 7.5.20 / 23.4.20 / 2.4.20 / 19.3.20 / 12.3.20 / 5.3.20 

x ₪ 175 4 תשלומים | סה"כ 700 ₪ 

 יוצר ומגיש: 
אמן הפסנתר אסף פייר

ביקור 
התזמורת
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מוסיקה  על  לדעת  שרציתם  מה  כל 
מורה  לשאול.  העזתם  ולא  קלאסית 
של  המופלא  לעולם  ומדריך  נבוכים 

יסודות המוסיקה הקלאסית.

רפריזה - חזרה על מוטיבים מרכזיים 	 
מסמסטר א - יסודות הקומפוזיציה, תקופות 

במוסיקה ועוד

 מונחי יסוד בביצוע מוסיקלי - דינמיקה, 	 
טמפו ואופי

גלגולה של סונטה - התפתחותה של הסוגה 	 
המרכזית במוסיקה המערבית

 לידתה של התזמורת - גלגולה ההיסטורי 	 
וכלי התזמורת 

דרמה אין מוסיקה - האופרה בכל הזמנים 	 

אין צורך בידע מוקדם.  

מוסיקה

יום ה' 9:45 – 10:45
 21.5.20 / 7.5.20 / 23.4.20 / 2.4.20 / 12.3.20

x ₪ 150 2 תשלומים | סה"כ 300 ₪ 

מי )לא( מפחד 
ממוסיקה 

קלאסית

 יוצר ומגיש: 
אמן הפסנתר אסף פייר
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סדרת  של  ומרתק  ייחודי  מסלול 
המיועדים  מוסיקליים  מפגשים 

לשוחרי מוסיקה ולמוסיקאים. 

בין הנושאים:

• תולדות המוסיקה
• תאוריה

• הרמוניה
• השוואת סגנונות
• מבנה התזמורת

• האזנה נכונה
• משפחות כלי הנגינה

• מבנה המקלדת 

ובנוסף, מגוון נוסף של נושאים מוסיקליים עם 
מיטב המרצים והאמנים.

הרצאות והדגמות חיות, ברמה אקדמית ובגובה 
העיניים.

מוסיקה

תחילת הקורס: 16.3.2020
יום ב' 19:30-17:30  

מחיר הקורס: 680 ₪ לחודש
* חודשים מרץ ואפריל יחושבו כחודש תשלום אחד

TRIO

 בשיתוף עם 
מרכז אורנה ליבר למוסיקה
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בן  הצצה לתוככי עולמו התרבותי של 
התקופה ההלניסטית, מצביעה שהוא מתחבט 
את  להעסיק  שממשיכות  קיומיות  בשאלות 
"מהי האמת, האם  זמננו:  בן  האדם המודרני 
מצעיד  לאן  נצחית,  הנפש  האם  קיים,  האל 
יש  האם  האדם,  תכלית  מהי  העתיד,  אותנו 

משמעות לסבל?".

המפגשים  בסדרת  נדון  ואחרות  אלה  סוגיות  על 
הסטואה  בתורת  המרכזיים  בנושאים  שנוגעת 
נציגיה  דרך  וברומא,  ביוון  ההלניסטית  בתקופה 
אורליוס  ומרכוס  סנקה  כריסיפוס,  ז'נון,  הבולטים: 

הקיסר וגם "על טבע האלים" מאת קיקרו. 

בין הנושאים שיידונו: 
גלובליזציה, קוסמופוליטיות ואקולוגיה בעולם 	 

הסטואה ובעולם הפוסטמודרני: על מהפיכות 
תרבויות הרות גורל בתרבות המערב.

בינה מלאכותית, רובוטיקה וחומר חושב 	 
בזרם הסטואה: על רשתות לוגיות ותדרים של 

אינטליגנציה. 

הפסיכולוגיה של הנפש: מודלים של נפש – 	 
אפלטון, אריסטו, הסטואה, פרויד ויונג: איך 

עובדים מנגנוני ההכרה ועיבודי האינפורמציה 
האנושיים והחייתיים.

אינטליגנציה רגשית: למה להרגיש בכלל? 	 
איך לשלוט על הרגשות, וגם על רגשות טובים 

ורגשות רעים.

הקשר האמיץ בין אימוץ גישה אופטימית לחיים 	 
לבין בריאות הגוף והנפש ב"מחשבות" מאת 

מרכוס אורליוס הקיסר הרומי.

ההתמכרות לחיי החומר ב"מכתבים ללוקיליוס" 	 
מאת סנקה. 

הקשר בין המוסר הסטואי למוסר היהודי: ממשק 	 
בין כתבי הסטואה למשנה ולפילוסופיה היהודית.

פילוסופיה

יום ה' 9:30 – 11:00
23.4.20 / 2.4.20 / 26.3.20 / 19.3.20 / 12.3.20 / 5.3.20
18.6.20 / 11.6.20 / 4.6.20 / 21.5.20 / 14.5.20 / 7.5.20

x ₪ 210 4 תשלומים | סה"כ 840 ₪ 

מרצה: ד"ר עליזה טסלר

משנת הסטואה 
כמדריך לאושר– 

חכמי הסטואה 
מדברים על החיים 

ומה שמעבר להם
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קיץ בקתדרה

יום ה' 11:00 – 12:30
16.7.20 / 9.7.20 / 2.7.20

x ₪ 120 2 תשלומים | סה"כ 240 ₪ 

מפוסטמודרניזם 
לאמנות 
עכשווית

פוסט-פוסטמודרניזם: תיקון למרות 
הכל- על אמנות שנוקטת עמדה

מרצה: טלי תמיר
אוצרת וחוקרת של אמנות ישראלית

לעסוק  המחויבת   באמנות  תדון  ההרצאה 
ומלחמה,  פליטות  כמו  חברתיות  בתופעות 
למרות ההבנה שאין אמת אחת או מוחלטת. 
נדון בחזרה לערכים מודרניסטיים של אמנות 

מעורבת ומגיבה, המציעה אופק של תיקון.

גישות פוסטמודרניסטיות באמנות

מרצה: יונתן הירשפלד
צייר ואוֵצר, הכותב בנושאי תרבות, אמנות 

ופילוסופיה

במבוכה  הפוסטמודרנית,  בהגות  תעסוק  ההרצאה 
של  והתרבותי  הפנימי  להגיון  גורמת  שהיא 
הקפיטליזם המאוחר ותציג יצירות אמנות עכשוויות 
את  ומשכללות  הדיון  את  המאירות  וקלאסיות 

ההבנה.

הרחבת גבולות המושג "אמנות"

מרצה: ד"ר גילית איבגי
חוקרת היסטוריה של מוזיאונים, אמנות ותרבות.

הרחבה מתמדת של גבולות היצירה
גבולות  והורחבו  נפרצו  העשרים  המאה  במהלך 
 :2020 לסתיו  המתוכנן  במהלך  נתמקד  האמנות. 
את  נבחן  בפריז.  הנצחון  שער  את  יעטוף  כריסטו 
הזליגה שהתרחשה מן המושגים "ציור" ו"פיסול" אל 
וההתרחשות הסביבתית המשתפת  המיצב, המיצג 

בזמן אמת את כל העולם.

האמנות העכשווית היא מאתגרת ותוססת, 
חידתית ורבת פנים. היא איננה דומה 

לציור ולפיסול שהתקיימו במסגרותיהם 
עד סוף המאה ה-19. בסדרה קיצית קצרה 

אך מעמיקה זו של הרצאות, נעמוד על 
המפתחות לפיענוח ולפיצוח הקודים 

והמסרים אשר באמנות בת זמננו.
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בין  אפשרי  הבלתי  הקונפליקט 
העתיקה  והמסורת  היחיד  האדם 

בהודו המשתנה

 הסרט: "מים"
הודו )2005(

מרצה: גליה דור

הדת  של  השונות  במסורות  תתבונן  ההרצאה 
ההינדואיסטית במאה ה-20 וה-21 ובעיקר במעמדה 
וחייה של האישה ההינדואיסטית  בתוך עולם שונה 

ומשתנה- תחת שלטון הבריטים ולאחריו.

קיץ בקתדרה

יום ד' 10:00 – 13:00
15.7.20 / 8.7.20 / 1.7.20

x ₪ 135 2 תשלומים | סה"כ 270 ₪ 

  Cinema
אסיה

סדרה מעולם התרבויות המרתק, בת 
שלושה מפגשים בהם הרצאה וסרט. 
מפגשי הסדרה יעסקו ביבשת אסיה 

הרבגונית; סין, דרום קוריאה והודו.

כאב, התעוררות, חמלה, ושוב כאב 
האם הסבל ניצח בסיבוב הזה?

 הסרט: "אביב, קיץ, סתיו, חורף... ואביב"
דרום קוריאה + גרמניה )2003(

מרצה: פרופ' יעקב רז

ההרצאה תסקור את פרשנותו המודרנית-מסורתית, 
קי-דוק  קים  הבמאי  של  וחסרת-הפשרות  הבהירה 
שלה,  הפילוסופיה  הבודהיסטית,  החיים  לדרך 
ומשמעותה בחיינו כאן ועכשיו. עלילתו של הסרט, 
מגלה  ושקט,  מופלא  פסטורלי  בנוף  המתרחשת 
ומלאי  מטרידים,  עדינים,  שונים,  רבדים  ומכסה 
אדם  וחיי  הבודהיסטית,  הפילוסופיה  של  השראה 

בכלל.

מקומוניזם לריקוד חופשי

 הסרט: "הרקדן האחרון של מאו" 
אוסטרליה )2009(

מרצה: זאביק רילסקי

הסיני  העם  בחיי  ביותר  הגדולה  המהפכה 
מקומוניזם  והמעבר  מאו  פוסט  בימי  היא 
שהיה  דנג  של  הרפורמות  ימי  לליברליות. 
אדריכל השינוי הסיני בעידן החדש. מפתיחת 
משוק  העיור,  לראשית  האוניברסיטאות 
של  מקומה  ועל  גלובאלי  לעולם  חופשי 

האמנות המשתנה בביקורת עכשווית בסין.



ריקודי עם
בהנחיית: אורלי גולדשטיין 

יום א' 16:15 – 17:15

ניה
בהנחיית: אדיטה ניר משעולי  

יום ה' 19:15 – 20:15

קונדליני יוגה
בהנחיית: קורין מנדלסון  

יום א' 20:00 – 21:30

חדש בסטודיו

תרבות הגוף



טל. 03-5495916, 03-7600130
פקס. 073-2181730

רח' הזית 6/1, נוה מגן, רמת השרון 4725303
katedra@migvanim.com

www.katedra-rh.com

חפשו אותנו ב-

נוה
רסקו


